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I - DADOS SOBRE A FAZENDA CERRITO 

A Fazenda Cerrito, de propriedade da SVE~' 
DI - PROPAGAÇ~O E CULTURA, situa-se no municÍpio de Eldor~ 

do-MS contendo a área de: 3.656 ha.8.000 m2, adquirida de: 

ESDEVA - SOCIEDADE PROPAGADORA DO VERBO DIVINO, que por 

sua vêz adquiriu-a de DORALINA SANTIAGO VIEIRA e FLORIANO 
MELEZ, sendo certo que este Último obteve a área global 

( 7.960 ha.), havida por compra ao Estado de Mato Grosso 

no ano de 1949. 

Pelo que se depreende das Escrituras 

PÚblicas e da Matricula do imóvel, a Fazenda CERRITO 
, 
e pró-indiviso, ou seja, está contida 

, 
na aP.ea. maior 

acima mencionada, havida do Estado de Mato Grosso, e seus 

limites ainda não foram definidos. 

De import~cia frisar, que a área de 

1.920 ha. da Fazenda Cerrito, encontra-se gravada de 

USUFRUTO, por parte da transmitente:DORALINA SANTIAGO 

VIEIRA e MARIO MELEZ, que aliás o exercem de forma 

vitalicia.(vide does. do ANEXO I). 

* * * 



-e..- 

.. 

II - A SVERDI, A FAZENDA CERRITO E A QUESTÃO INDÍGENA 

A SVERDI-PROPAGAÇÃO E ·CULTURA é pessoa 

juri.dica de direi to privado, é uma instituição religiosa 

com sede em Curitiba-PR, à Rua: Emiliano Perneta, 471, 

inscrita no CGC/MF, sob nº 75.155.440/0001-17 e inscrita 

no Estado de Mato Grosso do Sul, sob nº 280.310.018- 

30, onde é representada pelo Pe. PAULO BUBNIAK. 

Trata-se de sociedade sem fins lucrativos, 

de carater educativo, cultural, assistencial e beneficente 

É declarada de utilidade pÚblica no Estado do Paraná 

sendo certo que todas as atividades da sociedade estão 

voltadas para a manuntenção de seus colégios, a cooperação 

com as insti tuiçÕes ec:lesiasticas, sociais e caritativas. 

A Fazenda CERRITO á de 'pr-opr-í.ecíade ; .. da 
SVERDI, como já demonstrado no item I, sendo induvidoso 

que as primeiras familias indígenas ali existentes 

foram assentadas pela antecessora ESDEVA às margens esque! 

da do córrego Cahoeirinha, n~o se constituindo, portanto, 

as 2 .040 ha. postuladas pela FUNAI, área de ocupação 

permanente dos autóctones. 

A SVERDI tentou por tr~s vêzes a doação 
à União Federal, à FUNAI e aos indios ali. assentados, 

chegando mesmo na Última tentativa a oferecer toda 

a área ( 559.6154 ha) onde se encontram os indigenas, no 

entretanto não logrando êxito. 
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A Fazenda CERRITO Ó dotada de infra 

estrutura, possuindo a sécte (350m2) em alvenaria; dez 

(10) casas para empregados; galp~es e garagens; Confiname~ 
to ( 450m2) p/gado de corte; reprezas; bebedouros; 

saleiros; mangueiras p/gado; três (03) silos p/cereais; 

50.000 m lineares de cercas de arame; 2.300 ha de past~ 

tri-fásica ( 5 
brizantão e brakiária); 

km.); sistema de água 

gens 

rede 

artificias 

elétrica 

( colonião, 

encanada nas residências e p/bebedouros; conjunto de irri 

gaçâo; compressores; geradores; rodas d'água; 

p/gado; tronco; tanques para combustivel; vaca 

p/fabricação de leite de soja; afora os veiculos, 

chuveiro 
A 

mecanica 

tratores 

colheitadeiras; esteiras; semeadeiras; roçadeiras; 

arados; grades; pulverizadores e mais de 2. 400 cabeças 

de gado 11vacum" . 

Apesar de tudo isso, a FUNAI, não os 

Índios, formalizou processo administrativo, unilateral, 

reinvindicando mais de 2/3 (dois terços) da Fazenda 

CERRITO aos indigenas, ultrapassando as lindes do assenta 

mento dos aborigenes, rompendo a divisa natural do 

córrego Cachoeirinha, adentrando nas pastagens artificiais 

e demais benfeiturias edificadas no imóvel. (vide ANEXO 
II). Tal reinvindicação foi atendida, com a edição da Po~ 

taria editada pelo então Ministro da Justiça, em 24.10.91, 

quando foi declarada como posse permanente indígena toda 

a área de 2.040 ha. que especificou. ( vide does. juntados 
* * * no ANEXO II). 
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rrr -.::. - -~DAS PROVIDÊNCIAS TOMADAS 

Diante da Portaria ministerial editada, 
que atendeu somente a postulaç~o da FUNAI, ignorando a-té 
mesmo a situação do imóvel (pró-indiviso), em patente 
cerceamento de defesa, outro caminho não restou à SVERDI, 
se não o do Poder Judiciário, a fim de obter em ação 
mandamental e declaratória, a sustação do processo 
administrativo e a declaração de ilegitimidade da FUNAI 
em postular terras particulares que, evidentemente, 
não constituêm área de ocupação permanente indigena. 

Tais processos ainda não tiveram o 
mérito examinado, estando, pois, sub-judice. 

* * 



-~- . 
·' 

IV - CONCLUSÃO - FINALIDADE 

via 

A FUNAI, ao 

administrativa somente 

., 
:-=_inves de postular, pela 

onde se encontram 
., 

a area 

os silv1colas, postulou 2.040 ha., adentrando nas ter 

rasque não se constituêm ocupação permanente indigena. 

A demarcatória homologada foi executada 

em area de um imóvel prÓ-indiviso, como realmente o 

é a Fazenda CERRITO, objeto da Portaria editada. 

O objetivo do presente dossiê 
, 
e levar 

ao Ministério da Justiça, Órgão que aprovou a reinvindic~ 

ção unilateral da FUNAI, a verdade real sobre a falada 

Área Indigena CERRITO, esperando-se, ainda, uma possível 

revisão do ato administrativo que culmine com a revogação 

da Portaria que determinou a demarcação da mencionada 

área, dando ensejo à SVERDI exercitar o principio do 

contraditório consagrado pela Constituição Federal, 

a fim de que seja restabelecido, antes de tudo, o império 

do Direito e da Justiça. 

P/S~RDI - _PROPAGAÇÃO E CUL~URA~ 

,Ác. dbso g, ~ 
Pe. PAULO BUBNIAK 7/- 

* * * ( 
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EXMO.PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO -FUNAI 

ASSIQn,14 

SVERDI- PROPAGAÇÃO E CULTURA, pe~ 

soa juridica de direito privado, de carater educati' 

rUNAJ/P_r_:>to/olo Reg. 
Rec,bidof2L.x.:t' ! _fê: 

. h< 

) 

vo, cultural, assistencial e beneficente, com sede à 
rua: Professor Ewaldo Achiebler, nº 36 em Curitiba - 

PR, inscrita no CGC/MF sob nº 75.155.440/17, por seu 

advogado firrnatário, respeitosamente, vem ante Vossa 

Excelência, expor e a final requerer o seguinte: 

1. 

\\ ~ 
( ~\ \ Av. ~residente Vargas, 1321 

, r 
A Proponente adquiriu via de Es 

critura PÚblica de Venda e Compra, lavrada às fls. : 

276. livro nº 16 do Tabelionato de Eldorado-MS, urna 

área de terras denominada de "Fazenda Serrito"; c0n 

tendo 3.738 has. e 5.500 m2.; sendo certo que sobre 

1.920 has. está gravada de USUFRUTO em favor de:DORA 

LINA SANTIADO VIEIRA e MARIO MELEZ, conforme se co~ 

prova pela Matricula nº 4.007 do CRI. da Comarca de 

Eldorado-MS. 

1.1 

Fone: (067) 471-1232 

Ü imóvel, com exc:ss~~ da á_~ea_ I , ~~ r 
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onde se encontram os indígenas, é totalmente explorado 

contando com benfeiturias que superam a casa dos Cr$ : 

500.000.000,00 (Quinhentos milhões de cruzeiros), va 

lendo destacar, dentre outras, as seguintes: 

- sede da Fazenda, em alvenaria c/350 m2. 

- 10 casas (capela; casas de empregados); 

- galpões e garagens; . 
- Confinamento (450m2) p/gado de corte; 

- reprezas; bebedouros; saleiros; mangueiras P/gado; 

- 3 Silos p/cereais;50.000 ml de cercas de arame; 

- 2.300 has. pastagens (Colonião, Brizantão e grama; 

- Rede Elétrica tri-fásica ( 5 Km.); 

- sistema de água encanada nas residências e P /bebedouros. 
- 1 

- Conjunto de irrigaçãõ; compressores; geradores; rodas 

d1água; chuveiro p/gado; tronco; tanques p/combustivel; 

-·vaca mecânica p/fabric. leite de soja;afora os móveis; 

veicules; tratores, Colheitadeiras; esteiras; semeadeiras 

roçadeiras;arados; grades e pulverizadores; 2.400 cabe' 

ças de gado 11vacum11• 

1.3 

Verifica-se, pois, que,tirante a r~ 

serva legal de matas e a área onde se encontram os sil 

vícolas, as demais são totalmente ocupadas com benfeitu 

rias, não se justificando a postulação da FUNAI em ViQ 

dicar no Processo FUNAI/BSB/3370/88 mais de 2.400 ha~.1 

para fins de desapropriação, abrangendo mais da metade 

da Fazenda Serrito. 

1.3 

De se ponderar, que o pequeno grupo 

indígena, cerca de 30 pessoas, entre crianças, mulheres 

e homens, foram assentados na Fazenda Serrito pela a~ 

tecessora ESDEVA - SOCIEDADE PROPAGADORA DO VERBO DIVI 

NO em local onde não prejudica a atividade da FAZENDA, 

~ 

onde permanecem até o dia de hoje. 

2 . 
Em face do exposto, a SVERDI & ""'' V"'"· 1321 - Fo,o, (067) 471-1232 - CEP 79.960 - 1 G U A T E M 1 - M,to Grossu do Sol 

/,À \ \ 

- oe 
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a DOAÇÃO à FUNAI através de ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚ~ 

CIA DE DOMÍNIO sobre a área de 280,5757 has. (Duzentas 

e oitenta hectares, cinquenta e sete ares e cinquenta' 

e sete centiares), demarcada em mapa de escala 1: 10. 

000, contendo os seguintes limites ~ confrontações: 

O M-10, encontra-se cravado na confluência do cÓrre1 

go Cachoeirinha com o córrego Pirajui; deste segue di . - 
visando com o córrego Pirajui, água abaixo margem di 

reita numa distância de 270,00 metros e azimute magné• 
tico de 114º41 '351' até o M-11; deste por uma linha 

seca divisÓria com a Faz. CANDEIAS BACULERÊ AGROPECUÁ 

RIA LTDA, numa distância de 3.411,00 metros e azimute 
magnético de 208 º05 '49" até o M-1; deste por uma 

linha seca di visÓria com a Faz. SERRITO de SVERDI 

PROPAGAÇÃO E CULTURA, numa distância de 1.058,00 

metros e azimute magnético de 298º57' 0011 até o 
MP-O; deste segue divisando com o córrego Cachoeirinha 

água abaixo numa distância de 3.469,92 metros e 

azimute magnético resultante de 41 º 13' 4411 até o 
M-10, marco inicial deste perímetro. CONFRONTAÇÕES: 

Norte: córrego Pirajui; Leste: Faz. Candeias Baculerê 

Agropecuária Ltda; Sul: Faz. Serrito de Sverdi 

Propagação e Cultura e Oeste: Faz. Serrito de Sverdi 

Propagação e Cultura. 

Com os documentos juntados, 

e aguardando decisão a respeito, da presente proposta 

de acordo, espera-se e aguarda-se comunicação. 

Relacão de Documentos 

31/outubro/1.990. 

1. Mandato 

2. Estatuto da SVERDI-PROPAGAÇÃO E CULTURA 

3. Publicação da Ata de Assembléia Geral 

4. Matricula nº 4.007 do CRI. de Eldorado-MS; 
Av. Presidente Vargas, 1321 Fone: (067) 471-1232 CEP 79.960 IGUATEMl Mato Grosso do Sul 
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ADVOGADO 

5. Documento comprobatório das Construções e BEnfeitu 
rias. 

6. Doe. comprobatórios de Máquinas e Implementos Agri• 
colas. 

7. Idem, continuação 
8. Doe. comprobatório da relação de Semoventes da Faz. 

SErrito. 

9. -Doe. CÓpia autênClr.i..tica do Balanço da SVERDI-(Fazenda 
Serrito). 

10. Atestado do Poder Judiciário - VAra de REgistros ' 
PÚblicos. 
11. Declaração de Utilidade PÚblica.da SVERDI. 
12. Mapa e Memorial Descritivo da área destacada à FU 
NAI. 

* * * 

~\ 
Fone: (067) 471-1232 CEP 79.960 IGUATEMI 

lo 
Mato Grosso do Su 1 
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EXMO.SR.PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

f UNA 1/1'!1 NT ER 
FUNDACAO 
NACIONAL DO INDIC 
NUMERO DE fOENTIFlCACÃO 

-- SENAPRO - 
28870.003370/88-0l 

S~ERDI-PROPAGAÇÃO E CULTUR~, sociedade 

religiosa com sede em Curitiba-PR, (Estatutos anexos), por 

seu advogado sub assinado (Procuração anexa), respeitosamen_ 

te, vem ante V. Exa, propor DOAÇÃO DE ÃREA DE TERRAS, perfa 

zendo: 280 .5757 has. (Duzentas e oitenta hectares, -c i n q u e n ' 

ta e sete ares e cinquenta e sete centiares) , objeto da M~ 

) trícula n9 I.007 do CRI. da Comarca de Eldorado-MS, perte_!:' 

cente i FAZENDA SERRITO de propriedade da SVERDii:pelas ra 

Ões de fato a seguir expostas, em síntese: 

A proponente tem sua Fazenda de cria 

ção de animais vacuns onde, também exerce atividade agríc~ 

la, situada na Gleba Serrito. Tal Gleba, como e sabido, po~ 

sui mais de 7 (sete) mil hectares de terras, 

Sucedeu, que um grupo de Índios, que 

haviam sido expulsos de uma Fazenda pertencente ã Gleba, 1 1 

mais especificamente da Fazenda Caseiro, aportaram na:Fazen 

e on ti n 11 a •.. li 
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da , permitindo a Organização,suas acomodações isto em 

meados de I.980, local onde se encontram ate o dia de hoje 

As notícias veiculadas pela imprensa de 

que a Fazenda Serrito seria demarcada pela FUNAI para se 

tornar totalmente uma Reserva ÍndÍgena, deu ensejo à NOTI 

FICAÇio ajuizada na Comarca de Eldorado em Junho transato, 

a9 tempo em que, fora entregue à Administração da FUNAI em 

Amambai, urna Carta Proposta, visando por fim ao impasse, o 

ferecendo a SVERDI uma área de 180 has. o que, de imed~ato 

não fora aceita pela Funai -Regional de Amambai-MS. Dando 

sequencia a um acêrto amigável, novamente a SVERDI propôs 

desta feita uma área de isa. 5.757 has. (Duzentas e oitenta 

hectares, cinquenta e sete ares e cinquenta e sete centiares: 

cuja proposta, ao que se constatou, 

Superintendência de Cuiabã ou mesmo 

nao foi .e n c am i nh a d a a 

de Brasília,- forçando, 

por esses motivos o ajuizamento da AÇÃO DE REINTEGRA.ÇÃO DE 

POSSE anorada na Comarca de Eldorado-MS, tendo jâ a FUNAI 

sid~ CITADA para a Audiência de Justificação de posse a~ 

realizada no dia 27 de outubro do fluente ano • 

Pelo que se ve, todos os esforços foram 

envidados pela SVERDI, a fim de solucionar o problema aro 1. 

gavelmente, não restando outra alternativa, senão recorrer ' 

ã prestação jurisdicional do Estado através do Poder Judicia 

rio • a fim de solucionar o impasse. 

Mesmo assim, todavia, insiste ainda a 

SVERDI -Propagação e Cultura, em outorgar Escritura PÚbli 

da ârea de 280.5757 has. - a UNIÃO ou ã FUNAI, a fim de por 

termo ao litígio, permanecendo os silvícolas no mesmo local ' 

onde se encontram, com terras suficiente para suas ativida 

contín11n 
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des,.- e, que tal descisão ou efetivação do acordo, seja 

promovido antes da Audiência designada para o dia 27/10/88. 

ou que sejam tomadas as providências a fim de que seja sus 

penso o ato judicial , designando-a para uma outra data 

fim de que as partes se componham, firmem a Escritura PÚ' 1 

blic3 de DOAÇÃO ou de RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO, ou gualquE: 

outra, sem onus para a Funai ou União Federal. 

Por outro lado, também, se requer 

a suspensão dos trabalhos de deliminatação ou demarcação da 

área , a fim de evitar-se qualquer medida judicial, uma' 

vêz que trata-se de questão "sub judice'', dando-se, assim 

maior possibilidade para a concretização do acordo e a 

efetivação e solução da lide, consensualmente. 

Assim sendo, Requer seja estudada a 

presente PROPOSTA ou mesmo, a Funai elaborando uma con 

tra-Proposta, a fim de que , como jâ dito, seja atingildo o 

objetivo proposto , juntando-se o Mapa Cartográfico da 

- area oferecida, juntamente com o Memorial descritivo, fri 

sando tratar-se do mesmo local onde encontram-se assentada~ 

as raclílias indígenas. 

P. Deferimento 

Brasilia,DF, de setembro de I.988. 

Endereço para contato: Av. Presidente Vargas, n9 1.321 
Iguatemi-MS - Fone (067)-471-1232 (escritório) e 471-1387 (rl 

* * * 
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--SVERDI PROPAGAÇÃO - CUL TUR 

EXMO. SH. PHES1DEN'l'E VA li'UNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDlO - FUNAl 

11aef. FUNAI/Protocolo Reg. ---- ' Hecebido em 01/11/Yü" 

PKcc. "'"' $UJ.<JI: O - o o 3 !..3_fJO • 
1 - • ' 

Cartório Jardelino Josá Moreira 
r- OF1CJO DE NOTAS E REGJSTRO CIVIL 

COMARCA OE IGUATEMI • MATO GROSSO DO SUL 
Edith Andrade Mo.reira • Gelson Andrade Moreira 

Tabeliã L') Oficial Maior 
Coo,.iJ,403.03310001.so 

SVERDI - PROPAGAÇÃO E CUL'l'UHA, qua lí f í.ca 
da no Processo Administrativo acima epigrafado, por s~u pa . - 
trono firmatário, respeitosamente, vern ante V. Exª., em su 
l.Jstituição à proposta forrnÚlada nos autos supra referido 
propor, corno solução definitiva da que s t áo dos Índios da FA 
ZEIWJ\ SElUH'l'O, a DOAÇÃO DE UMA ÁHEA DE 'l'EHH/\S cout e ndo : 559 ~ 
Gl!:>4 lla., -local onde se encontram alojados os si 1 vi colas, d~ 
marcada e111 mapa de escala 1: 10.000, com os segui Les lirni' 

tese confrontaç~es: 

Llf•ll'l'ES: 

O M-1 encontra-se cravado a 10,00 metros 

da barranca do c6rrego PiraJui, margem direita; deste por 
urna linha s e c a divisÓria co111 terras da Fazenda ueuom í nada 

Candeias Haculerê Agropecuária Ltda, na distância de:5.678, 

66 metros, e azimute magnético de 208º05'49" até o M-2; de.ê_ 
te por urna linha seca divisória com terras da Fazenda deno 

mi nada Cuaru ja , de propriedade de Se rafin Hodri gues de 
" r-ae s e outro, numa distancia de 1.G00,00 me t r-os e azimute ' 

' ' magnetice de 274g49'18" ate o M-3A; deste segue divist1ndo 

com ter110B tia Fazenda denomíuada serr.í tc de prCJJJ1')1:<lt1rJ1~. dn: 
~ ~ SVEHlil-PHOPAGAÇÃO E CUUrURA , tendo como pen Lo de re fe rê11 

. J<\t(~~ PERl<<TA, •n - CAIXA POSTAL,~ - _ TELEFONE, 220.,031 - 80,000 - CURITIBA - PR 

~ -- - ... .,._,. ' .. 
~~': . ..•..•. .. 

Mo 

-·--------·--·--- -- . -------·-·-·- -- - ----·-· 



e. G. e. 15.15~..440/0001-11 INSC. 2462 

SVERDI PROPAGAÇÃO. - CUL TUR 

eia o C~rrego Cachoeirinha, numa djst&ncia resultante de: 1 

G.408,27 metros, e azimute magnético de 38253'3111 até o 
M-4A; des~e segue c6rrego Pirajui ~gua abaixo, margem direi 

ta, numa distância de 270,00 metros, e azimute magnético de 
114º41135" até o M-1, marco inicial deste per:Í.rnetro.CONFRON 
TAÇÕES:NORTE: cbrrego Pirajui; LESTE: Fazenda Candeias Bac~ 
ler~ Agropecu~ria Ltda; SUL: Fazenda Guaruj~; OESTE: Sverdi 
Propagação e Cultura (Fazenda Serrito). (Mapa e Memorial em 
anexo). 

Observa-se, portanto, que os indígenas ' 
per111anecerão no mesmo local, em uma área delimitada pelo 
Rio Cachoeirinha, ficando do lado oposto a Fazenda Serrito. 

Para conhecimento da FUNAI anexamos a 
relação das familias indígenas que habi tail.\ a Aldeia Ser ri to 
bem como os títulos aquisitivos da propriedade. 

Posto tudo, requer a V. Exª., seja des . - 
considerada a proposta a0terior, substituindo-a a presente' 
determinando-se seja encaminhada~ Superintend~ncia Regia'' 
nal em.Cuiab~ que esteve in loco verificando a situaç~o, e~ 
perando-se qt, a final, s e j a aceita, so l uc í onando d e r í n i t,!.' 

o lit'gio, postulando-se o arquiva111ento do processo 

ac.l111irti&itra ti o expropria tório. 

Aguardando notificação pertinente à pr~ 

9/dezembro/1.990. 

P/SVEHDI. 

15 
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EXMO. SR. MINIS'l'RO PRESIDEN'l'E 
DE JUSTIÇA - BRASÍLIA-DF. 

DO SUPERIOR TRIBUNAL 

EMINEN1'E. MINIS1'HO HELATOR: 

SVERDI - PROPAGAÇÃO E CULTURA, sociedade 
religiosa (Cat~lica Apost~lica Romana), inscrita no 
Minist~rio da Fazenda, CGC. sob n2 75.155.440/0001- 
17, com sede~ rua: Emiliano Perneta, nº 471 em Curitiba- 
PR, por seu advogado firmatário 
e Ata da Assembléia GEral anexos 

(Mandato, Estatuto 
- does. n2s.Ol/04), 

com escrit~rio no endereço do 
, 

rodape, onde recebe 
int imaçÕes, respeitosamente, vem ante V. Ex~ . , impetrar 

MANDADO DE SEGURANÇA contra ato do MINISTRO DE ESTADO 
DA JUSTIÇA, com aupe dáne o no artigo 5 2, LXIX; artigo 
105,I;"b)11,da Constituição Federal, e Lei n<1 1533 de 

31 de dezembro de 1951, pelas razões de fato e fundamento 
que passa a expor: 

1. DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRÂNTE 

ha. 8. 300m2. , 
e ESDEVA 
denominada 

A lmpetrante ~ propriet~ria 
adquirida de DORALINA SANTIAGO 
SOCIEDADE PROPAGADORA DO VERBO 

de 3.656 

DA SILVA 
DIVINO, 

11S1;frrito11, • mais conhecida por II Fazenda 
Serrito, situada no MunicÍpio de Eldorado-MS, devidamente 

Matriculada sob n2 4.007 do Cartbrio de Registro de 
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Imbveis daquela Comarca. (doe. n9 05). 

No que diz respeito i posset esta 
vem cÓnsubstanciada por todas as benfeiturias alÍ 

existentes desde o ano de 1.955, eonforme demonstra 

a relação dos investimentos ali injetados em cotejo 

à aquisição em dezembro/1.955. (dose. n9s.06/09). 

2.DO ATO, IMPUGNADO 

O ato impugnado está consubstanciado 

na Portaria N!! 545 emanada do Ministério da Justiça, 

publicada no Diário Oficial do dia 24 de outubro de 

1.991.(fotocÓpia autenticada - doe. n!! 10). 

Ao que se vêt aludida· Portaria, em 
síntese, "resolve: 

- Declarar como de posse permanente 

indígena, para efeito de demarcação, a 

Área Indígena CERRITO, com a superfície 

aproximada de ~.040 ha; ••. (o grifo 

não é original); 

- Determinar 

demarcação 
que a FUNAI 

administrativa 
promova a 

' da are a 
Indígena ora declarada, ..• 

- Proibir o ingresso, o trânsito ou 
permanência de 

de não-Índios 
pessóas ou grupos 

dentro do perímetro 
ora especificado, salvo quando autoriz~' 

dos pela FUNAI, e desde que sua 

atividade não seja nociva, inconveniente 

ou danosa à vida, bens e ao processo 
de assistência ao Índio". 

3.DA ILEGALIDADE E DA ARBIT~ARIEDADE 

Av. Presidente Vargas, 1321 
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ato administrativo, porque ilegal e arbitrário. Ile.17,al 
porque n~o amparado em Lei, ignorando o direito de 
propriedade e o principio do contraditbrio insertos 
no arti~o 5º, XXII e LV, respectivamente, da Constituição 
Federal e soterrando nas 11Calendasr Gregas" o quase 
centenário institutos da posse e da propriedade consar;r±! 
do pelo CÓdigo Civil Pátrio. Arbitrário, porque transcende 
os limites do ato administrativo que expede determinação 
geral a seus subordinados, não possuindo o condão 
de atingir ou obrigar aos particulares, pela manifesta 
razão de que os cidadãos não estão sujei tos ao poder 
hierárquico da Administração · PÚblica. Essa é a lição 
dos dou trinadares de Tomo e o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal. (Apud HELY LOPE/S MEIRELES, 11in11 

Direito Administrativo Brasileiro, 
RF.107/65 e 277, 112/202). 

6ª edição, 1978; 

Abstrai-se, pois, a transcendência 
do ato administrativo editado, extrapolando sua caract~ 
rÍstica ordinatÓria, para se transformar . em verdadeira 
sentença judicial~ 

3. DO DANO IRREPARÁVEL 

Além do ato administrativo declarar 
de posse permanente dos í no i genas , uma supe r r i c ie 
aproximada e 2.040 ha., e determinar a demarcação, 
tudo à revelia da impetrante, . configurando-se um~ 
inobservância ao princ Íp io do contraditório, consagrado 
até mesmo para os processos administra ti vos ( art. 52, LV 
da C.F;./88); há a questão do dano irreparável. 

E: ,dessa área de terras ( 2 . 040 ha. ) ; 
mais de 1.000 ha. constituêm-se de pastagens artificiais 

(brizantha e br-ak í ar-La ) , onde é apacentado um rebanho 
de 2.300 cabeças de gado vacum, (vide documento no 
06 e 09 encartados), que, evidentemente, já estão 
sendo privados de qualquer atendimento, face a proibição 

do acesso dos prepostos da Impetrante de ingressar 

A,. Presidente Vugo,;\s°ii"" .. ~ Fone: (067) 471-1232 - CEP 79.960 - 1 G U A T E M 1 - Maio G;o,,. do S~ .11, 
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na mencionada ~rea. 

4.DO C~BIMENTO DO MANDAMus· 

Os pressupostos necessários ao cabimento 

e à. concessão do presente "Wri t", estão data vênia, 
amplamente demonstrados, posto que ofende direi to 

líquido e certo da Impetrante, descabendo qualquer . 
recurso legal, com efeito suspensivo, que evite os 

danos irreparáveis que já está suportando, configurando - 

se presentes o "fumus boni juris e o periculum in 

mora". 

5. PEDIDO DE LIMINAR 

Por todo o exposto requer: 

a. a concessão de liminar, determinando 

dos efeitos provocados 

545 de 24 de outubro 
pela edição da 
de 1.991, pelo Sr. 

- a suspensao 

Portaria nl! 

Ministro de 
Estado da Justiça, notadamente pelo 111 tem III" · do 

mencionado ato administrativo, que "proibe o ingresso, 

o trânsito ~ permanência de pessoas ~ grupos de 

não-Índios dentro do perímetro ora especificado,' ... ; 
para se evitar dano de difícil reparação à Impetrante; 

b. a Notificação da autoridade coatora para que preste, 
querendo, as informações que entender n~cessárias; 

e. a manifestação do ilustre represen~ante do Ministério 

PÚblico Federal; 

d. a concessão final, e a suspensão definitiva dos 

efeitos da mencionada Portaria. 

e. a isenção de taxa judiciária, nos termos do artigo 

50, XXXIV, 1'a", da Constituição Federal. 

Dando-se à causa o valor de 

Av. Presidente Vargas, 1321 Fano: (067) 471-1232 CEP 79.960 IGUATEMI 
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000,00 (Cem milhões de cruzeiros). 

Termos em que 
E.Deferimento 
De Eldorado p/Brasilia-DF, 
Em, 18/nove~bro/1.991. 

. \. 
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SVERDI - PROPAGAÇÃO E CULTURA, entidade re 

ligiosa (Católica Apostólica 

Ministério da Fazenda, CGC. 

Romana), inseri ta no 

sob nº 75.155.440/0001- 

17, com sede à rua: Emiliano Perneta, nº 471 em Curitiba 

PR; DORALINA SANTIAGO VIEIRA e MARIO MELEZ, brasileiros, 

amasiados, RG.nºs:5G.850682-A, Ministério do Exercito 

e RG.1.394.334-SSP-PR, CPFs: 004.889.419-20 e 118.392.449 

-68, respectivamente, pecuaristas, 

Paraguai, nº 1282 em Guaira-PR, 

sub assinado (mandatos, e Estatutos 

residentes à rua: 

por seus advogado 

anexos - docs.01/05), 
com escritório no endereço do 

, 
rodape, onde 

propor contra 

recebe 

a UNIÃO intimações, vem 

FEDERAL, entidade 

ante V. Exª., 
, 

publica representada pelo Procur~or 

nesta Seção Judiciária; e 
ÍNDIO - FUNAI, entidade de 

da RepÚblica com assento 

FUNDAÇÃO. NACIONAL DO a 

direito privado, criada pela Lei nº 5.371 de 5 de 

dezembro de 1967, com sede à SEP Quadra 702 Sul, Edificio 

Lex, 3Q andar em Brasilia-DF, representada pelo seu 

Presidente, - a presente: AÇÃO DECLARATÓRIA cc ~ PERDAS 

E DANOS com fundamento no artigo 4º do CÓdigo de Processo 

Civil, e artigo 159 do CÓdigo Civil, e pelas razões 

de fato que passam a expor: 

Av. Presidente Vargas, 1321 Fone: (067) 471-1232 CEP 79.960 IGUATEMI Mato Grosso do Sul 
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A primeira Requerente, é legitima' 

proprietária de 3.656 ha. 8.300m2 de terras, denominadas 

"Serrito" mais conhecidas como "Fazenda Serri to", 

adquirida de ESDEVA - SOCIEDADE PROPAGADORA DO VERBO 

DIVINO, sendo originárias das Transcrições n º s: 12053, 

17598. e 17814, todas do Registro de Imóveis de Ponta 

Porã-MS; a primeira adquirida por DOAÇÃO ( com reserva 

de usufruto de 1920 ha. a favor dos doadores: DORALINA 

SANTIAGO VIEIRA e MARIO MELEZ), e as duas Últimas 

por Compra e Venda, dando origem, por Escritura PÚblica 

unificada, à Matricula nº 4.007 do CRI. da Comarca 

de Eldorado-MS (doe. nº 06). 

1.1 

A posse indireta do imóvel, 

adveio de FLORIANO MELEZ, que adquiriu 

de 7. 960 ha. adquirida por legitimação e 
ao Estado de Mato Grosso ( doe. n º 07), e, 

de sua antecessora: ESDEVA, que desde 

sua posse. 

área global 

compra feita 

igualmente, 

1955 mantinha 

A posse direta consubstancia- 

se pelas benfeiturias construidas ao longo de todos 

esses anos, conforme relação e valores em anexo (does. 

e fotos nºs. 08/22). 

2. 

Sucedeu, que, há mais de quinze 

(15) anos, trabalhavam e prestavam serviços, aos Requere~ 

tes, duas ou três familias de indigenas, efetuando 

limpeza de pastos, consertando cercas, lhes sendo 

permitido habitarem a parte sudeste do imóvel às margens 

direita do córrego Cachoeirinha . 

. 
E fato que, no ano de 1988, 

estiveram na região o GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL- 

Av. Presidente Vargas, 1321 Fone: (067) "471·1232 CEP 79.960 IGUATEMI Mato Grosso do Sul 
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GTI, criado pelo Decr. nº 94.945 de 23.09.87, baixando 

uma Resolução, incluindo aquela área como "Colônia 

Ind:i.gena11, conforme se observa da ATA da reunião realiz~ 
da em Bras:Í.lia-DF. (doe. nº 23). Todavia, é bom que 

de Mato Grosso do Sul, se frise, que o representante 

Vasques Beltrão), fêz alusão ' a 
, 
epoca, (Engº Mario 

de que, no seu entender, somente a parte localizada 

à margem direita do aludido córrego (Córrego Cachoeirinha 

onde. habitam os silvicolas, deveriam ser destacadas, 

sendo, que, no entretanto, a FUNAI adentrou em 2/3 
(dois terços) da Fazenda Serrito, açambarcando cerca 

de mais 1.500 ha., onde realmente não se configura 

posse indígena. 

A SVERDI tentou a doação de 

toda a área habitada pelos Índios (que atualmente 

somam oito (08) familias), cerca de 560 ha. (doe. 
nº 24), 

545 de 

todavia a FUNAI logrou, via da Portaria nº 
24.10.91, do Ministério da Justiça, demarcar 

( e não se sabe como o fêz, posto 

SVERDI é pró-indiviso), cerca de 

administrativamente, 

que toda a 
, 
are a da 

2.040 ha. 

3. 

É induvidoso, portanto, que 

a FUNAI adentrou em terras que não se consti tuêm posse 

indigena, pois que, ultrapassou , e muito, a divisa 

natural (córrego Cachoeirinha), limite do "habitat" 

dos autóctones, aliás, permitido pelos Requerentes.(vide 

Mapa em anexo - doe. nº 25). 
4. 

Por isso que os Requerentes 

submetem a controvérsia à Justiça, por que é inaceitável 

que a FUNAI, promova demarcaç~es de ~propriedades, 

cuja posse não se caracteriza como tradiciohais. 

5. 

Ao proceder a demarcação administra 

Av. Presidente Vargas, 1321 Fone: (067) -i71-1232 CEP 79.960 IGUATEMI 
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tiva, de area que compreende locais de benfeiturias 

dos Requerentes, 

ciais , tanques 
tais como: campos de pastagens artif! 

d1água (bebedouros) alimentados por 

canos condutores (PVC), danificados pelos indios, 

( conforme se observa nas fotos), é evidente os prejuízos 
suportados pelos Requerentes, que poderão ser avaliados 

via de pericia, possibilitando seu ressarcimento via 

de execução de sentença . . 
6. 

Conclui-se, pois, que se os 

Requerentes detém a posse e o dorninio das terras situadas 

à margem esquerda do córrego Cachoeirinha, estas jamais 

poderiam ser demarcadas administrativamente pela FUNAI 

a mando da UNIÃO FEDERAL, posto ferir frontalmente, 

a Constituição Federal, no que tange ao direito de 

propriedade conferido aos particulares, quanto no 

extrapolamento dos direitos indigenas, que somente 

são reconhecidos as terras tradicionalmente ocupadas 

por eles. 

7. 

As s í m ,: r e com base nas .normas 

legais retro mencionadas, requerem: 

a. a e i tação da UNIÃO FEDERAL-e da FUNAI, na pessoa 

de seus representantes legais, no inicio mencionadas, 

para que, contestem a presente ação, querendo, sob 

as penas previstas no Estatuto Processual Civil, visan' 

do ao final, seja julgada procedente a presente ação, 

declarando a ilegi tirnidade da ·FUNDAÇÂO NACIONAL DO ÍNDIO e 
da UNIÃO FEDERAL em postular, corno sendo de ocupação tra 

dicional dos indígenas 

do córrego Cahoeirinha, 

assentados à margem direita 

área de terras localizadas 

na outra margem do mencionado córrego, bem como, condenB.!! 

do-as a pagar as perdas e danos suportadas pelos R:quer~~ 

tes, face a demarcação administrativa levada a efeito, 

as dani ficaçÕes provocadas nas benfei turias _e_ o . tempo ,1 
Av. Presld&nte Vargas, 1321 - Fone: (067) 471-1232 - CEP 79.960 - 1 G U A T E M 1 Mato ~osso do Sul 

. .\,.__ / 



:st!rnan~ s#t'u?ue'?ue 
ADVOGADO 

-5- . •. 
.. ' 

em que os Autores deixaram de usar a propriedade, 

face a proibição imposta pelos Requeridos. 

8. 

Para provar o alegado os Re que r-en 

tes valer-se-ão dos documentos juntados, requerendo, 

desde já a ouvida das testemunhas do rol abaixo e 
a realização de uma pericia na área objeto da presente - açao. 

9. 

Dando-se ' a causa o valor de 

cr$1.000.000,00 (Hum milhão de cruzeiros), para fins 

de alçada, 

Termos em que 
' 

Pedem deferimento 

Iguatemi~MS, 02/agosto/1.992. 

TESTEMUNHAS: (Comparecerão independente de intimação). 

1. FLORIANO MELEZ, brasileiro, casado, aposentado, 

residente à rua: Paraguai, nº 1282 em Guaira-PR; 

2. JUSTO CAPRIOLI, brasileiro, casado, pecuarista, 

residente à rua: Santa Terezinha, nº 1.075 em Eldorado 

MS. 

3. ANTONIO CARROCINI, brasileiro, casado, vereador, 

residente à av. Brasil, nº 1.119 em Eldorado-MS;I 

4. ALEIXO KLEMBA, brasileiro, casado, capataz da Fazenda 

Serrito, 

MS. 

residente na mesma localidade Eldorado- 

* * * 

Av. Presidente Vergas, 1321 fone: (067) 471-1232 CEP 79.960 IGUATEMI Mato Grosso do Sul 



GABINETE DO MINISTRO 

D E S P A C H O 

' :') 
l 

Ref.: Processo CPD/SAA/N9 1122/93 

Int.: Pe. PAULO BUBNIAK 

De ordem, encaminhe-se à Fundação Nacional do 
!ndio - FUNAI, para exame e pronunciamento. 

GM/MJ, em O ,2 de a,f:,....' R de 1993 

) 

do Gabinete 
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